
Het Ministerie van Economische Zaken en  
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
werken samen met TenneT TSO B.V. aan de  
Zuid-West 380 kV-verbinding. 

Nieuwsbrief

De complete hoogspanningsverbinding in vogelvlucht
De complete lijst met werkzaamheden die door een team van 12 engineers 
gedaan wordt is lang. Heel lang. De heren buigen zich over het positio-
neren van masten, het afbreken van bestaande hoogspanningslijnen tot 
het uitbreiden en bouwen van stations. Te veel om op te noemen.

Langs de lijn
Jaarlijks varen er zo’n 80.000 schepen door de Kreekkraksluizen van het 
Schelde-Rijnkanaal. Het zijn niet voor niets de op één na drukste sluizen 
van heel Europa. De schepen vervoeren samen 160 miljoen ton aan 
goederen per jaar naar de havens van Antwerpen en Rotterdam. Van 
helikopters tot computerchips. De nieuw aan te leggen hoogspannings-
verbinding van Borssele naar Tilburg gaat over dit kanaal. 

Technische snufjes
TenneT transporteert alleen elektriciteit op hoogspanning van 110.000 Volt 
(110 kV) en hoger. Het grootste deel van het hoogspanningsnetwerk  
bestaat uit bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Nieuwe verbindin-
gen van 110 en 150 kV worden tegenwoordig ondergronds aangelegd. 
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Administratie
Bureau Energieprojecten bestaat sinds 1 januari 2006 en 
coördineert de vergunningverlening van grote energie-
projecten. Het doel is om de doorlooptijd van deze 
vergunningstrajecten aanzienlijk te verkorten. Alle officiële 
stukken worden vanaf één centrale plek gecoördineerd en 
verspreid. Daarom regelt Bureau Energieprojecten alle 
formele communicatie op dit punt. Dat begint met een 
startnotitie en begin 2015 liggen, naar verwachting, het 
ontwerp inpassingsplan en de benodigde ontwerpbesluiten 
voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV ter 
inzage. Ook worden omwonenden geïnformeerd over 
tussentijdse wijzigingen op het tracé.

Wirwar
De medewerkers van het bureau hebben een coördi-
nerende en faciliterende rol en zijn verantwoordelijk voor 
alle formele communicatie. Zo organiseren zij bijvoorbeeld 
de informatieavonden. Ook zorgen zij voor de terinzage-
leggingen, waarbij alle stukken (zoals (ontwerp)besluiten) 
gelijktijdig beschikbaar zijn. Op dit gebied is er veel 
veranderd. Vroeger werden officiële stukken op verschil-
lende momenten door verschillende overheidsorganen ter 
inzage gelegd. Dat betekende dat het onduidelijker was 
wanneer welke stukken ter inzage lagen. 

Website
Met een hoogspanningsverbinding van 120 kilometer  
is dat geen prettig idee. De moderne technologie heeft  
ook een handje geholpen. Zo is de website  
www.bureau-energieprojecten.nl het belangrijkste 
communicatiemiddel van het bureau. De site is altijd 
up-to-date en alle informatie over de voortgang van de 
plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding vindt u 
hier terug. En dat is wel zo prettig. Tijdens de terinzage-
leggingen kunt u er informatie vinden of en hoe u een 
ziens wijze in kunt dienen. En waar en wanneer u in beroep 
kunt gaan. Goed om te weten als u op zoek bent naar 
informatie.
Bureau Energieprojecten houdt zich niet alleen met de 
aanleg van nieuwe hoogspanningsprojecten bezig, maar 
bijvoorbeeld ook met de vergunningen rondom grote 
windparken, elektriciteitscentrales, opslagprojecten of de 
uitbreiding van de landelijke gasinfrastructuur. Alle grote 
projecten die vallen onder de Rijkscoördinatieregeling, dat 
zijn er momenteel zo’n 25 in totaal. Het bureau is onderdeel 
van Rijksdienst Ondernemend Nederland en werkt in 
opdracht van de minister van EZ. 

In verbinding met EZ

Eén loket voor alle formele stukken: 
Bureau Energieprojecten
Grote energieprojecten, zoals de aanleg van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV, 
hebben nogal wat voeten in de aarde als het om vergunningen en andere formele stukken gaat. 
Van startnotities tot definitieve besluiten, alles moet ter inzage gelegd worden en makkelijk 
vindbaar zijn voor belanghebbenden, projectleiders of initiatiefnemers. Dit alles wordt 
gecoördineerd vanuit Bureau Energieprojecten.
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Station Rilland
Half april is door TenneT bij de Minister van EZ aangeven 
dat er behoefte is aan een vergroting van de mogelijkheid 
om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België 
(‘interconnectiecapaciteit’). Om dit mogelijk te maken is  
er bij Rilland een koppelstation nodig. Hiervoor is een 
nieuw project in het leven geroepen. Voor het benodigde 
inpas singsplan van dit 380 kV-station wordt de Rijks-
coördinatie regeling opgestart. Naar verwachting wordt het 
ontwerp-Inpassingsplan voor Rilland medio 2015 ter inzage 
gelegd. Deze beslissing heeft directe consequenties voor de 
aanleg van de hoogspanningsverbinding van Borssele naar 
Tilburg.

Twee delen
Door de bouw van station Rilland ontstaat de mogelijkheid 
om de verbinding Zuid-West 380 kV nettechnisch te 
verdelen in een deel Borssele-Rilland (Zuid-West 380 kV 
West) en Rilland-Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). 
Hierdoor is het mogelijk twee inpassingsplannen op te 
stellen.TenneT heeft EZ recent verzocht deze splitsing toe 
te passen. De reden hiervoor is dat het netgedeelte 
Borssele-Rilland het meest urgent is. Dit is vanwege de 
urgentie om het risico op uitval door onvoldoende trans-
portcapaciteit te beperken. Dit is extra relevant geworden 
met de aankondiging van de Minister van EZ van een nieuw 
windmolenpark voor de kust van Walcheren. Verder wordt 

het bestaande onderhoudsknelpunt voor de bestaande 380 
kV-verbinding voor een belangrijk deel opgelost. Met de 
splitsing kan TenneT sneller inspelen op de actuele situatie 
en de rol als beheerder van het landelijke transportnet zo 
goed mogelijk vervullen.

Door twee aparte inpassingsplannen op te stellen kan het 
deel Borssele-Rilland eerder worden gerealiseerd. EZ heeft 
TenneT laten weten aan dit verzoek te zullen voldoen. 
Door de bouw van het lijndeel Borssele-Rilland blijft het 
capaciteitsknelpunt op het lijndeel Rilland-Tilburg  echter 
wel bestaan. Daarom wordt er zodra dit mogelijk is parallel 
verder gewerkt aan dat deel. Meer over de plan ning van  
de drie inpassingsplannen leest u achterin deze nieuws-
brief.

Verder geven we in deze nieuwsbrief een inkijkje in de rol 
van BEP (Bureau Energie Projecten) bij de Rijkscoördinatie-
regeling en in Langs de lijn een interview met Rijks-
waterstaat. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog 
vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij wensen u veel leesplezier!

Sandra van Weyenberg-Quik, projectleider  
Zuid-West 380 kV,Economische Zaken en  
Jos van Jole, projectleider Zuid-West 380 kV TenneT 

Zuid-West 380 kV in twee delen
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De hoogspanningsverbinding  
in vogelvlucht

Het plan voor het project Zuid-West 380 bestaat uit het realiseren 

van een 380 kV-verbinding tussen het bestaande station Borssele 

en het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg. 
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1. Nieuwbouw van circa 120 kilometer 380 kV-lijn
2. Combineren met circa 120 kilometer bestaande lijn
3. Verwijderen van circa 120 kilometer lijn (150 kV en 380 kV)
4. Aanleg van 11 nieuwe 150 kV-kabelverbindingen
5.  1 nieuw 380 kV-station (Tilburg) en twee 380 kV- 

kruisingslocaties (Rilland en Moerdijk)

6.  Aanpassing aan twee bestaande 380 kV-stations 
(Borssele en Geertruidenberg)

7. Aanpassingen aan 12 150 kV-stations
8. Diverse reconstructies
9.  Aanpassingen door beïnvloeding EM-velden (o.a.  

in verband met paralelloop met buisleidingenstraat)

D
e hoogspanningsverbinding in vogelvlucht
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Peter Kolfoort: “Ik heb een coördinerende rol tussen de verschillende disciplines 
en werkstromen. Alles komt langs mijn bureau, kabels, lijnen, 380 en 150 kV, telecom en 
elektrische wederzijdse beïnvloeding (EMC). De aanleg van deze verbinding is voor mij 
een absolute uitdaging. Niet alleen moeten de raakvlakken tussen de diverse technische 
disciplines bewaakt worden, maar ook die van de andere werkstromen. Zoals bijvoor-
beeld vergunningen, planologie en tracécoördinatie, deze vragen de nodige aandacht. 
Ook hebben we binnen dit project te maken met gewijzigde uitgangspunten, bijvoor-
beeld de nieuwe rekenregels van het RIVM, waardoor we al meerdere malen een paar 
stappen terug moesten doen.” 

De overzichtskaart geeft een goed beeld van project in vogelvlucht. 

Jan Willem Leenders: “Als lijnengineer ben ik verantwoordelijk voor het 
technisch uitwerken van het tracé. Vanuit planologisch oogpunt wordt een tracé  
aan gereikt. Dit tracé wordt vervolgens gemodelleerd in een computermodel en wordt 
gecontroleerd of het tracé aan alle wet- en regelgeving voldoet. Denk bijvoorbeeld aan 
een vrije werkruimte en vrije doorrij-, of vaarhoogtes. Ook kijken we of de elektrische 
beïnvloeding op naastliggende objecten binnen de gestelde grenzen blijft. Als het nodig  
is wordt het tracé of de mast aangepast.” 

Henrie Sanders: “In deze fase van het project ben ik verantwoordelijk voor het 
aspect techniek en waak met een team van engineers over de technische haalbaarheid en 
maakbaarheid van het tracé. Het hele tracé wordt in ontwerpen vastgelegd waarmee 
uiteindelijk de vergunningen en toestem mingen worden aangevraagd bij de diverse 
instanties. Daarnaast worden in deze fase voor het ontwerp de benodigde studies en 
onderzoeken uitgevoerd. Een andere be lan grijke activiteit in deze fase is het opstellen 
van de begroting en uitvoeringsplanning voor dit omvangrijke en complexe project.”

Door verschillende, zogenaamde traceringsprincipes, zoals 
bijvoorbeeld het bundelen en combineren met bestaande 
verbindingen, is het plan uitgegroeid tot een megaproject. 
Met veel meer werkzaamheden dan alleen de bouw van de 
nieuwe hoogspanningsverbinding. Zo moeten er, naast een 
nieuwe lijn, diverse nieuwe stations/kruisingslocaties 
gebouwd worden. Daarnaast wordt een aantal bestaande 

stations aangepast en oude hoogspanningsverbindingen 
afgebroken. Ook worden er meerdere kabeltracés aange-
legd. Een project als dit komt qua omvang niet vaak voor. 
Om dit te kunnen realiseren is een team van specialisten 
nodig. Jan-Willem Leenders, lijnengineer, Peter Kolfoort, 
lead engineer en Henrie Sanders, Projectmanager Techniek 
en Realisatie, geven een kijkje in hun wereld. 
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Langs de lijn

‘Water en elektriciteit gaan prima samen’

Jaarlijks varen er zo’n 80.000 schepen door de Kreekkraksluizen van 

het Schelde-Rijnkanaal. Het zijn niet voor niets de op één na drukste 

sluizen van heel Europa. De schepen vervoeren samen 160 miljoen 

ton aan goederen per jaar naar de havens van Antwerpen en Rotter-

dam. Van helikopters tot computerchips. De nieuw aan te leggen 

hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg gaat over dit 

kanaal. Wat betekent de aanleg voor zo’n drukke vaarweg?

Situatie
Met deze vraag houden twee medewerkers van Rijkswater-
staat zich bezig. John de Jonge, regisseur Assetmanagement 
en Martin Leijnse, vergunningverlener, zorgen er voor 
dat niets de scheepvaart of wegverkeer in gevaar brengt. 
Vanuit de bovenste etage van het gebouw op het terrein 
van het Kreekraksluizencomplex is goed te zien waar het 
om gaat. Links en rechts van de sluizen staan windmolens 
opgesteld en daar loopt ook nog een bestaande 150 kV-
hoog  spannings verbinding langs. De huidige verbinding 
over het Schelde-Rijnkanaal wordt afgebroken en vervan-
gen door een gecombineerde 150-380 kV-verbinding.

Eisen
John: “De belangen van de vaar- en weggebruikers staan bij 
ons altijd voorop. Dat betekent heel concreet dat wij een 
pakket aan eisen hebben waar aan moet worden voldaan 
voordat het ontwerp inpassingsplan definitief kan worden.” 
Dat is niet om te pesten”, lacht John. “Maar om ervoor te 
zorgen dat er zo min mogelijk hinder ontstaat door de 
aanleg van de hoogspanningsverbinding. Als TenneT ons 

vraagt om nog eens over een bepaald voorstel na te denken, 
zeggen we ook geen ‘nee’. We denken graag mee over 
alternatieven, maar soms kunnen we niet anders dan 
vasthouden aan onze eisen. Daar hebben we uiteraard dan 
ook een goed verhaal bij.” 

Werkzaamheden
John en Martin zijn al sinds 2011 betrokken bij de gesprek-
ken voor de bepaling van het ontwerp inpassingsplan. 
Martin: “Dat is voor ons geen continu proces. We denken 
soms ‘nu zijn we er wel’, maar dan komt er een wijziging en 
moeten we opnieuw in gesprek.” Iedere keer opnieuw 
worden de eisen die Rijkswaterstaat stelt weer ‘letterlijk’ 
langs de lijn gelegd. Dat kan gaan over de hoogte van 
masten, het kappen van bomen of verlichting in de masten. 
Heel divers. 

Scheepvaart
John: “Wat bij ons heel belangrijk is, is dat de hoogspan-
ningslijnen niet te laag hangen. In zogenaamde droge 
gebieden, zoals snelwegen, kunnen de lijnen lager hangen, 
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op 11 meter. Maar bij een vaarwegen zijn de eisen ge-
baseerd op de minimale vrije doorvaarthoogte, voor het 
Schelderijnkanaal is dat 30 meter en voor het Kanaal door 
Zuid-Beveland is dat vastgesteld op 46 meter en geen 
centimeter lager. Hier kunnen we ook niet over onder-
handelen, het is nodig omdat het in combinatie met de 
scheepvaart niet anders kan.” Die doorvaarthoogte heeft 
altijd consequenties voor de hoogte van de masten en het 
type dat je kiest. 

Bespreekpunten
Allemaal zaken die met TenneT besproken moet worden. 
Het gebied staat ook vol met windmolens. Weer een punt 
waar over gepraat moet worden aangezien de windturbines 
van een bepaalde afstand van de verbinding af moeten 
staan. Maar ook zaken als het kappen van bomen kwam ter 
sprake. John: “Die bomen staan er niet zo maar en hebben 
een functie om schepen bij harde wind wat in de luwte te 
houden. Als deze gekapt moeten worden, dan willen we 
hier van tevoren eerst goed over nadenken.” Kappen kan 
maar onder voorwaarden door RWS gesteld. 

John en Martin richten zich alleen op Zeeland. “Maar we 
zijn wel volledig op de hoogte van wat er speelt op andere 
locaties van de aanleg van de hoogspanningsverbinding”, 
vult Martin aan. “Een van de voorwaarden die Rijks-
waterstaat stelt is bijvoorbeeld dat bij een verkeers-
knooppunt een mast in principe niet wenselijk is. Kortom, 
er valt nog veel te bespreken voordat het inpassingsplan 
definitief is. 

Vergunningen
Voor de aanleg van hoogspanningsverbinding vraagt 
TenneT bij Rijkswaterstaat Zee en Delta twee 
vergunningen aan. Eén vergunning op grond van de 
Waterwet (samenloop met het Waterschap) voor  
kruisingen over het Kanaal door Zuid-Beveland en 
over het Schelde-Rijnkanaal. En één vergunning op 
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken voor 
de kruisingen over de rijksweg A58. 

Langs de lijn



138

De nieuwe 380 kV-verbinding van Borssele naar Tilburg 
wordt bovengronds aangelegd. Op bepaalde plaatsen wordt 
deze verbinding gecombineerd met de 150 kV-verbinding. 
De bestaande 150 kV-verbinding wordt hier afgebroken.  
Om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de 150 kV-hoog-
spanningsstations worden ondergrondse 150 kV-kabels 
aangelegd. Ondergronds aanleggen van een hoogspan-
ningskabel noemen we ‘verkabeling’. Deze manier van 
aanleggen is gebaseerd op bewezen technologie en de 
kosten van aanleg en bedrijfsvoering zijn vergelijkbaar met 
de kosten voor een bovengrondse 110/150 kV-verbinding. 
Hoe dat precies in z’n werk gaat leest u in het fotoverslag. 

TenneT transporteert alleen elektriciteit op hoogspanning van 110.000 Volt (110 kV) en hoger.  
Het grootste deel van het hoogspanningsnetwerk bestaat uit bovengrondse hoogspanningsverbindingen. 
Nieuwe verbindingen van 110 en 150 kV worden tegenwoordig ondergronds aangelegd en de kosten voor 
ondergrondse en bovengrondse aanleg van 110 en 150 kV verbindingen zijn inmiddels vergelijkbaar. 

Technische snufjes:

Een hoogspanningskabel ondergronds 
aanleggen, hoe gaat dat in z’n werk?

Verkabelingen: indicatie van afmetingen 

Maximale kabellengte per haspel  
(afh. van type):

800-1000 m

Hoogte kabelhaspel: +/- 4 m hoog

Diameter kabel (afh. van type): 10-15 cm 

Onderlinge afstand kabels/circuits: 0,50 m/2,00 m

Diepte van beschermplaat/kabel/sleuf: 1,50 m/1,80 m/2,10 m

Breedte werkweg/werkstrook:
6 m (excl. 22 m opslag-
ruimte voor grond)

Sleuf in open ontgraving

Werkpad Talud

Werkweg
Opslag grond

Talud

2,
101,5

0

4
3

3 6
22

Totale werkstrook ± 40 meter
2

Kabelafdekplaat

2x Glasvezelbuis Ø40mm

Schoon zand

HoogspanningskabelCircuit 1 Circuit 2

Buitenmantel

Aluminiumkern

Isolatie 
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 Technische snufjes

6. Herstel landschap
Nadat de werkzaamheden zijn af gerond worden de werk-
wegen opgeruimd en rijplaten verwijderd. Ook wordt het 
gebied weer in oorspronkelijke staat teruggebracht. 

4. Sleuven graven
Als de boringen zijn afgerond, wordt begonnen met het 
graven van de sleuven waarin de kabels komen te liggen. 
De grond wordt naast de sleuf opgeslagen.

2. Werkgebied voorbereiden
Aanleg van werkwegen en opslaan van bouwmaterialen.

5. Kabels trekken
Op grote haspels worden de kabels naar de bouwplaatsen 
gebracht. Met behulp van trekkabels en lieren trekt men de 
kabels op hun plek in de sleuven. Vervolgens worden de 
kabels met elkaar verbonden door verbindingsstukken die 
we moffen noemen.

3. Horizontaal boren
Onder stukken die niet gegraven kunnen worden, omdat 
er bijvoorbeeld een be langrijke weg, kanaal of andere 
infra structuur aanwezig is, wordt geboord met op afstand 
bestuurbare boorkoppen.

1. Veldonderzoek
Uitvoeren onderzoeken naar o.a. cultuurtechniek,  
grondwater en flora & fauna.
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Planning

Zuid-West 380 kV West en  
Zuid-West 380 kV Oost
Het project Zuid-West 380 kV wordt gesplitst in 
twee gedeelten. Het gedeelte van Borssele naar 
Rilland noemen we Zuid-West 380 kV West.  
Het gedeelte van Rilland naar Tilburg noemen we 
Zuid-West 380 kV Oost. Vanaf nu wordt er over  
deze projecten apart gecommuniceerd. We werken 
aan aparte pagina’s op de website en voor beide 
projecten komt een aparte nieuwsbrief. 
Vanzelfsprekend houden wij u zo goed mogelijk  
op de hoogte. Heeft u vragen dan kunt u contact 
opnemen via het formulier op de website.

Planning

11

Medio 2015

Vaststellen definitief inpassingsplan

Begin 2015

Publicatie ontwerp inpassingsplan 

2016

Start bouw 
2017

In gebruik name 

2015
2016
2017

1 2

3

4

Q1 Q2 Q3 Q4

Station Rilland 380 kV

Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg)
Planning wordt na de zomer bekendgemaakt.

Tweede helft 2016

Start bouw 

Medio 2015

Publicatie voorlopig inpassingsplan

Eind 2015

Vaststellen definitief inpassingsplan

2015
2016

1

3

2

Q1 Q2 Q3 Q4

Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland)

Planning Station Rilland 380 kV
De opwaardering van de verbinding naar België heeft 
een hoge prioriteit. Dit project wordt dan ook als 
eerste van de drie projecten ten uitvoer gebracht.  
De ter inzage legging van het ontwerp-Inpassings-
plan staat nu gepland voor begin 2015. De realisatie 
start begin 2016 en neemt ongeveer twee jaar in 
beslag.

Planning Borssele- Rilland
Vanwege de urgentie bij dit project wordt er op dit 
moment voornamelijk aan het deel Borssele-Rilland 
(Zuid-West 380 kV West) gewerkt. Voor de planning 
voor het deel Borssele-Rilland heeft de splitsing 
beperkte gevolgen. De ter inzage legging van het 
ontwerp-inpassingplan staat nu medio 2015 gepland. 

Planning Rilland-Tilburg
Omdat de urgentie van deze verbinding iets minder 
hoog ligt, is er voor gekozen om eerst voorrang te 
geven aan het deel Borssele-Rilland. Dit heeft 
gevolgen voor de planning van het deel Rilland-
Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost) en voor de mensen 
daar die met de nieuwe verbinding te maken krijgen. 
Het is de bedoeling om, zodra de capaciteit dat 
toelaat, parallel verder te werken aan het deel 
Rilland-Tilburg. Dit om de vertraging zo veel 
mogelijk te beperken. Na de zomer 2014 wordt een 
nadere planning hiervoor bekend gemaakt.
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Meer informatie
Voor meer informatie over Zuid-West 380 kV, ver wijzen wij u graag naar  
de algemene brochure; Zuid-West 380 kV, Een nieuwe verbinding van 
Borssele naar Tilburg. Daarnaast kunt u alle achtergrondinformatie en 
actuele berichtgeving nalezen op onze website: www.zuid-west380kv.nl. 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, dan kunt u zich 
via onze website abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Zeker van energie

Informatie 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
www.zuid-west380kv.nl

Colofon 
Dit is een publicatie van het ministerie  
van Economische Zaken, het ministerie 
van Infra structuur en Milieu en TenneT.

mei 2014 

Aan de inhoud van dit document  
kunnen geen rechten worden ontleend.


